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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

71/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a  következõket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi te rü le te ken lágy szá -
rú, éve lõ, új ra ve tés, il let ve új ra te le pí tés nél kül leg alább
5 évig ener ge ti kai alap anyag ter me lés re fenn tart ha tó tart -
ha tó ener gia nö vé nyek te le pí té sé vel:

a) a nem élel mi szer ipa ri nö vé nyek ter mesz té sé re tör -
ténõ át té rés sel hoz zá já rul jon az élel mi szer ter mék pá lyák
sta bi li zá lá sá hoz;

b) al ter na tív, a ter mõ he lyi adott sá gok hoz iga zo dó kul -
tú ra vá lasz tá si le he tõ sé gek biz to sí tá sa;

c) hoz zá já rul jon a szél eró zió, il let ve bel víz el le ni vé de -
ke zés hez, a ked ve zõt len ta laj szer ke zet ja ví tá sá hoz;

d) az ener ge ti kai célú bio massza biz to sí tá sá val hoz zá já -
rul jon a meg úju ló ener gia for rá sok el ter jesz té sé re vo nat ko -
zó cé lok tel je sí té sé hez;

e) hoz zá já rul jon a vi dé ki la kos ság élet szín vo na lá nak ja -
ví tá sá hoz.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) me zõ gaz da sá gi te rü let: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la

Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § g) pont jában
meg ha tá ro zott tá mo gat ha tó te rü let;

b) meg kez dett be ru há zás: a sza po rí tó anyag ta laj ba tör -
té nõ el te le pí té sé nek meg kez dé se;

c) be fe je zett be ru há zás: az el te le pí tett kul tú ra ve ge ta tív
ré szé nek nagy sá ga a ta laj szint tõl mér ve meg ha lad ja a
10 cm-t;

d) ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek
 módosításáról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 19. cik ke, va la mint 20. cik -
ke alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok ese -



té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz kap -
cso ló dó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt -
len adott sá gú te rü let;

e) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ben meg -
határozott ter me lõ;

f) el is mert pi a ci sze rep lõ: az 1782/2003/EK ta ná csi ren -
de let IV. és IVa. cí mé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze -
re ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let alapanyag- termelésre való
hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let  alkalmazásának rész -
le tes sza bá lyo zá sá ról  szóló 1973/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2007. már cius 13-i 270/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let 37. cik ke alap ján el is me ré si nyil ván tar tás ba vett pi a ci
sze rep lõ;

g) jog tu laj do nos meg bí zott ja: olyan ter mé sze tes sze -
mély, gaz da sá gi tár sa ság vagy szer ve zet, aki a jog vé dett
nö vény faj ta sza po rí tó anya gát a jog tu laj do nos köz vet len
vagy köz ve tett meg ha tal ma zá sa alap ján Ma gyar or szá gon
for gal maz hat ja.

A támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
fa jok ból tör té nõ lágy szá rú ener gia ül tet vé nyek (a továb -
biakban: ül tet vény) me zõ gaz da sá gi te rü le te ken tör té nõ
 telepítéséhez vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ
igény be.

(2) Az 1. szá mú mel lék let új kul tú rák kal tör té nõ bõ ví té -
sét az Irá nyí tó Ha tó ság hoz be nyúj tott ké re lem mel le het
kez de mé nyez ni. Az 1. szá mú mel lék let be ki zá ró lag olyan
lágy szá rú, a fás szá rú ener gia ül tet vé nyek rõl  szóló
71/2007. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lya alá nem tar to zó
ener gia nö vény kul tú ra ve he tõ fel, amely re az aláb bi fel té -
te lek tel je sül nek:

a) leg alább 5 évig új ra te le pí tés/új ra ve tés nél kül ener -
ge ti kai alap anyag ter me lés re fenn tart ha tó;

b) a ma gyar or szá gi ég haj la ti és egyéb ter mõ he lyi
 viszonyok kö zött szán tó föl dön meg fe le lõ ter més biz ton -
ság gal ter meszt he tõ;

c) az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén össze sí tett ve tés te rü -
le te el éri leg alább a 100 ha-t;

d) jog vé dett faj ta ese tén a faj ta jog tu laj do no sa hozzá -
járul a leg fon to sabb ter mesz tés tech no ló gi ai pa ra mé te rek
nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz;

e) nem ren del ke zik al ler gén tu laj don sá gok kal, spon tán
to vább ter je dé se meg aka dá lyoz ha tó és szé le sebb körû ter -
mesz té se a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi cé lok tel je sí té -
sét nem aka dá lyoz za.

(3) Az új kul tú ra 1. szá mú mel lék let be tör té nõ fel vé te lé -
re irá nyu ló ké re lem hez csa tol ni kell a (2) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek meg ala po zott el bí rá lá sá hoz szük sé ges
ada to kat, in for má ci ó kat, ter mesz té sé nek re fe ren ci á it,
mun ka mû ve le ti bon tás ban a te le pí tés be csült költ ség kal -
ku lá ci ó ját, a kul tú ra ter mesz té sé re és az ener ge ti kai fel -
hasz ná lás ra vo nat ko zó pa ra mé te re ket, va la mint a kul tú ra
leg fon to sabb ter mesz té si pa ra mé te re i nek nyil vá nos ság ra
ho za ta lá ra vo nat ko zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ (a továb biak ban: ügy fél), ha a be ru há zás sal
érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te meg ha lad ja a
4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nem vo -
nat ko zik az in du ló vál lal ko zás ra. Ha az ügy fél in du ló vál -
lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy leg ké sõbb a be ru há -
zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt tel jes nap tá ri év ben meg -
fe lel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nek.

(3) E ren de let alap ján a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let
nagy sá ga mi ni mum 1 hek tár.

(4) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re -
lem be fo ga dá sa kor már meg kez dett be ru há zás hoz.

(5) Vé dett te rü le tek, il let ve Na tu ra 2000 te rü le tek ese té -
ben a tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le a te le -
pí tés he lye sze rint ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság
írás be li hoz zá já ru lá sa.

(6) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek re az
ügy fél ren del kez zen az ügy fél sa ját ne vé re  szóló, ag rár-
vagy ker tész mér nök vég zett ség gel ren del ke zõ szak em ber
ál tal ké szí tett és alá írt te le pí té si terv vel, amely tar tal maz za
leg alább:

a) az al kal ma zott faj, faj ta meg ha tá ro zá sát, an nak ter -
mõ he lyi kri té ri u ma it;

b) a ter mõ hely leg fon to sabb pa ra mé te re it, a sza po rí tó -
anyag for gal ma zó nak és a te le pí té si terv ké szí tõ jé nek a ter -
mõ he lyi meg fe le lés re vo nat ko zó nyi lat ko za tát;

c) a ter ve zett sor- és tõ tá vot, il let ve hek tá ron kén ti tõ -
szá mot;

d) az al kal ma zott tech no ló gia rö vid le írá sát, a betaka -
rítás ter ve zett gya ko ri sá gát, az ül tet vény fenn tar tá sá ra,
mû ve lés re vo nat ko zó ag ro tech no ló gi ai le írást;

e) az ül tet vény fel szá mo lá sát köve tõen a lágy szá rú
ener gia nö vény kul tú ra ma ra dék ta lan el tá vo lí tá sá hoz, il let -
ve a te rü let me zõ gaz da sá gi mû ve lés re tör té nõ új bó li hasz -
no sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sát.
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(7) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az ügy fél ren del kez zen a meg ter melt lágy szá rú ener -
gia nö vény ér té ke sí té sé re vo nat ko zó, a ter mõ re for du lás tól
szá mí tott leg alább öt évre  szóló elõ szer zõ dés sel, il let ve
szer zõ dés sel, vagy nyi lat koz zon an nak sa ját célú fel hasz -
ná lá sá ról.

(8) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si ké re lem ben meg -
jelölt összes ül tet vény vo nat ko zá sá ban:

a) a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
12 hó na pon be lül a be ru há zást be fe jez ni;

b) a kul tú ra spon tán to vább ter je dé sét meg aka dá lyoz ni,
ve ge ta tív úton ter je dõ kul tú rák ese té ben az ül tet vényt
éven te kör be tár csáz ni, vagy kör be szán ta ni;

c) te le pí té si nap lót ve zet ni, amely tar tal maz za leg alább:

ca) az el vég zett gé pi és ag ro tech no ló gi ai mû ve le te ket,
azok el vég zé sé nek idõ pont ját,

cb) a ki jut ta tott ke mi ká li ák és ta laj erõ-vissza pót lás ra
fel hasz nált anya gok meg ne ve zé sét, dó zi sát, a ki jut ta tás
idõ pont ját;

d) a te le pí tés hez el len õr zött for rás ból szár ma zó, mi nõ -
sé gi leg meg fe le lõ, a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján mi -
nõ sí tett, kór oko zók tól men tes sza po rí tó anya got fel hasz -
nál ni;

e) jog vé dett faj ta ese tén an nak hasz ná la tá hoz a jog -
tulajdonos vagy a jog tu laj do nos meg bí zott já nak hoz zá já -
ru ló nyi lat ko za tát be sze rez ni;

f) az ül tet vényt kul túr ál la pot ban tar ta ni, an nak ter mõ -
ké pes sé gét meg õriz ni;

g) a te le pí tést, a kul túr ál la pot ban tar tást úgy meg va ló -
sí ta ni, hogy a te rü le ten a kul tú ra mi ni má lis tõ szá ma meg -
ha lad ja az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té ket
és a te rü le ten nem le het – a mû ve lõ utak ki vé te lé vel –
2000 m2-t meg ha la dó egy be füg gõ te rü le ten kul tú rá val
nem bo rí tott folt;

h) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
té ben, e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt ven ni az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge éven te és ügy fe len ként leg fel -
jebb 200 mil lió fo rint le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke:

a) a be ru há zás összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 40%-a;

b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben vagy ked ve -
zõt len adott sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás
összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 50%-a;

c) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ked ve zõt len adott -
sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás összes el -
szá mol ha tó ki adá sá nak 60%-a.

(3) A tá mo ga tás mér té ke kul tú rán ként nem ha lad hat ja
meg az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ hek tá ron kén ti faj -
la gos mér té ket.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül az ül tet vénnyel kap cso lat ban fel me rült:

a) te rü let-elõ ké szí tés,

b) táp anyag-után pót lás,

c) sza po rí tó anyag-be szer zés és -tá ro lás,

d) te le pí tés,

e) a te le pí tés hez kap cso ló dó an a Vhr. 31.  §-ában meg -
ha tá ro zott szol gál ta tá sok, az ott meg ha tá ro zott mér té kig,

f) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás.

(5) A (4) be kez dés e)–f) pont jai sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

Támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te ok tó ber 1-jé tõl no -
vem ber 2-ig a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal -
hoz (a továb biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, ak kor az ügy fél nyi lat ko za tát a me zõ gaz da sá gi
 õstermelõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga -
zol vány meg lé té rõl, ér vé nyes sé gé rõl és szá má ról;

b) az ener gia ül tet vé nyek ha tár vo na la it áb rá zo ló
 MePAR ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pe ket és az
 ültetvények ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát, kül sõ tö -
rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend szer ben
leg alább 0,5 m pon tos ság gal meg adott ko or di ná tá i nak fel -
tün te té sé vel;

c) a meg ter melt lágy szá rú ener gia nö vény értékesíté -
sére vo nat ko zó an a 4.  § (7) be kez dés sze rin ti elõ szer zõ -
dést, il let ve szer zõ dést, vagy sa ját fel hasz ná lás ra vonat -
kozó nyi lat ko za tot;

d) vé dett ter mé sze ti te rü le ten, il let ve Na tu ra 2000 te rü -
le te ken tör té nõ te le pí tés ese tén a te rü le ti leg ille té kes kör -
nye zet vé del mi ha tó ság hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát;

e) a 4.  § (6) be kez dés sze rin ti te le pí té si terv meg lé té re
vo nat ko zó nyi lat ko za tot, va la mint a te le pí té si terv ké szí tõ -
jé nek és a sza po rí tó anyag for gal ma zó já nak a ter mõ he lyi
meg fe le lés re vo nat ko zó nyi lat ko za tát és a te le pí té si terv
ké szí tõ jé nek vég zett sé gét iga zo ló ok irat má so la tát;

f) jog vé dett faj ta ese tén a jog tu laj do nos vagy a jog tu laj -
do nos meg bí zott já nak hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát, il let ve ha 
a faj ta nem áll jog vé de lem alatt az ügy fél erre vonat kozó
nyi lat ko za tát;

g) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, 
nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat.
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A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el a
2. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) Az elsõ ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a sza -
po rí tó anyag nak a 4.  § (8) be kez dés d) pont ja sze rin ti meg -
fe le lé sét iga zo ló do ku men tu mo kat.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(8) be kez dés h) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vé tel rõl
 szóló iga zo lást.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél a te le pí té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get, ak kor kö te les az érin tett par cel lák te rü le té vel ará nyo -
san a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza fi zet ni és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg -
szûnik.

(2) Ha az ügy fél a 4.  § (8) be kez dés a)–g) pont ja i ban
fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, ak kor az érin tett par cel -
lák te rü le té vel ará nyo san kö te les a már fel vett tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy fél tá mo ga -
tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a 4.  § (8) be kez dés h) pont já ban fog lalt
kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si össze get 20%-kal
csök ken te ni kell, ki vé ve, ha az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban nem volt kép -
zés.

(4) Ha az ille té kes ha tó ság az ül tet vény fel szá mo lá sát az 
ügy fél hi bá já ból el ren de li, ak kor az ügy fél kö te les a fel -
szá mo lást el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt ül tet vény fel -
szá mo lás sal érin tett te rü le té vel ará nyos össze get a jo go su -

lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben az ügy fél a sa ját fel hasz ná lást biz to sí tó
be ren de zést az ül tet vény elsõ le ter me lé sé nek idõ pont já ig
nem he lye zi üzem be, ak kor kö te les a már fel vett támoga -
tási összeg 50%-át a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy -
fél  támogatáshoz való joga meg szû nik.

(6) Ha az ügy fél – in du ló vál lal ko zás ként – a 4.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za ta el le né re a be ru há zás be fe -
je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes év ben nem fe lel meg a 4.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor kö te les a már fel -
vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett
 támogatásra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és
az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(7) Ha az ügy fél ál tal az 1 hek tár ra ve tí tett me zõ gaz da -
sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott me zõ gaz da sá gi ár be -
vé tel a be ru há zás be fe je zé sé nek évé ben 30%-ot meg ha la -
dó an ma rad el a be ru há zás be fe je zé sé nek évé re vál lalt
1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá -
mí tott me zõ gaz da sá gi ár be vé tel tõl, ak kor az ügy fél kö te les 
a tá mo ga tá si összeg 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át a jogo -
sulatlanul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint kell a tá mo ga tá si összeg nek vissza fi zet ni.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Támogatható kultúrák, igényelhetõ maximális támogatás, vegetatív terjeszkedés

Sorszám

Kul tú ra meg ne ve zé se Igény be ve he tõ
ma xi má lis
tá mo ga tás

(Ft/ha)

Mi ni má lis
tõ szám
(tõ/ha)

Át la gos ho zam
(t/ha/év)

Ve ge ta tív
mó don

ter jesz ke désma gyar név la tin név

1. Ener gia fû Ag ro py ron és Elyt ri gia
nem zet ség, ki vé ve
a  védett, õs ho nos tí pus
és Elyt ri gia re pens

75 000 5 000 000 8 Nem

2. Kí nai nád, ele fánt fû,
ener gi a nád

Mis cant hus nem zet ség 250 000 9 000 25 Igen

2. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Ter me lõi Cso port tag ság Az ügy fél Ter me lõi Cso port
tag ja

Nyi lat ko zat 10

Fel vá sár lói szer zõ dés
meg ala po zott sá ga1

El is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött 
fel vá sár lá si szer zõ dés, vagy
 saját fel hasz ná lás ese tén
meg lévõ be ren de zés1.b.

MVH nyil ván tar tás, sa ját
fel hasz ná lás ese tén nyi lat ko zat

10

Ener ge ti kai ön el lá tás, sa ját
fel dol go zás2

A vár ha tó pro duk tum leg alább
80%-ban tör té nõ sa ját
fel hasz ná lá sa, fel dol go zá sa

Nyi lat ko zat 15

Szál lí tá si tá vol ság
ener gia mér le ge a hely ben
tör té nõ fel hasz nál ha tó ság
alap ján3

30 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

Nyi lat ko zat 5

50 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

2

50 km-en túl tör té nõ szál lí tás
ese tén

0

Komp le xi tás4 5 MW alat ti be ren de zé sek ben
tör té nõ fel hasz ná lás

Ügy fél, fel vá sár ló nyi lat ko za ta 10

Össze sen 50 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A te le pí tés he lye5 Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

KSH adat bá zis 5

Mun ka nél kü li sé gi ráta az
or szágos át la got 20%-kal
meg haladja6

5

Me zõ gaz da sá gi
fog lal koz tatot tak ará nya az
or szá gos át la got meg ha lad ja6

5
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Tér sé gi fenn tart ha tó ság3 A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15 km-en be lül van az ügy fél
lak he lyé tõl/szék he lyé tõl,
te lep he lyé tõl

Nyi lat ko zat 3

A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15–30 km tá vol ság ban van az
ügy fél lak he lyé tõl/szék he lyé tõl, 
te lep he lyé tõl

2

Az ügy fél lak he lye/szék he lye,
te lep he lye és a te le pí te ni
ter ve zett te rü let kö zöt ti tá vol ság 
a 30 km-t meg ha lad ja

0

Esély egyen lõ ség, nõk
fog lal koz ta tá sa

Ha az ügy fél ter mé sze tes
sze mély ként nõ

Nyi lat ko zat 3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
több mint 50%-a nõ

3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
20–50%-a nõ

2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

0

Esély egyen lõ ség, roma
fel zár kóz ta tás

Ha a ké rel me zõ ter mé sze tes
sze mély és roma szár ma zá sú

Nyi lat ko zat 4

Ha a ké rel me zõ nem
ter mé sze tes sze mély és a roma
fel zár kóz ta tás hoz hoz zá já rul

A he lyi, il let ve or szá gos ci gány
ön kor mány zat tá mo ga tá si
nyi lat ko za ta7

4

Esély egyen lõ ség, csök kent
mun ka ké pes sé gû ek
fog lal koz ta tá sa

Ha a ké rel me zõ csök kent
mun ka ké pes sé gû ter mé sze tes
sze mély

Nyi lat ko zat 5

Ha a ké rel me zõ nem
ter mé sze tes sze mély és
csök kent mun ka ké pes sé gût
fog lal koz tat

5

Össze sen 30 pont

PÉNZÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi
ter vé nek ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás idõ tar ta ma alatt 3

Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si idõ szak alatt 2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak
össze ve té se re fe ren cia ada tok kal:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ
össze ve té se a mû köd te tés alatt:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv üze mel te té si-
ha té kony sá gi vizs gá la ta

Az üzem ál tal az 1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott
me zõ gaz da sá gi ár be vé tel a bá zisév hez ké pest az ak ti vá lást kö ve tõ elsõ gaz da sá gi
évre néz ve nõ, ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti nö ve ke dés re 1 pont ad ha tó, de
ma xi mum 5 pont ad ha tó

Össze sen 20 pont

Mind össze sen: 100 pont

Ér tel me zé sek, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek a 2. szá mú mel lék let hez

1. Ha az ügy fél több fel vá sár ló val köt elõ szer zõ dést/szer zõ dést, ak kor az ér té ke lé si szem pont ak kor ve he tõ figye -
lembe, ha az el is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött szer zõ dés ben rög zí tett, il let ve a sa ját fel hasz ná lás be csült mennyi sé ge
össze sen meg ha lad ja a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek vár ha tó át lag ter mé sé nek 80%-át. A szem pont ér té ke lé se so rán
a vár ha tó át lag ter mést az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell ki szá mí ta ni.

1.b. Sa ját fel hasz ná lás ese tén meg lé võ be ren de zés az olyan tü ze lõ-, pel le tá ló, bri ket tá ló, pi ro li zá ló, kom posz tá ló
 berendezés (amely/ame lyi ket):

– az ügy fél hasz ná la tá ban áll;
– az ügy fél a ké re lem be adá sá ig a vé tel ár leg alább 20%-ának ki egyen lí té sé vel meg ren delt;
– be szer zé sé re vo nat ko zó an az ÚMVP-ben jó vá ha gyott tá mo ga tá si dön tés sel ren del ke zik.

2. Az „Ener ge ti kai ön el lá tás, sa ját fel dol go zás” szem pont ér té ke lé se ese tén a pont szám meg íté lé sé hez az ügy fél nek
leg alább a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek nek az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott át la gos ho za ma 80%-ának fel dol -
go zá sá ra al kal mas éves ka pa ci tá sú, a fen ti ek nek meg fele lõen meg lé võ be ren de zés sel kell ren del kez nie. Az éves kapa -
citás ki szá mí tá sa so rán pel le tá ló, bri ket tá ló be ren de zés ese tén mi ni mum évi 6000 üze mó ra, tü ze lõ be ren de zés ese tén
 minimum 2000 üzem órát kell figye lembe ven ni. Tü ze lõ be ren de zés ese tén a bio massza pro duk tum fû tõ ér té két
12 GJ/t-val kell meg ha tá roz ni. Kom posz tá ló, pi ro li zá ló, il let ve egyéb nem tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek ese té ben a fel -
hasz ná lás ará nyá nak ki szá mí tá sa az A) jelû kép let alap ján tör té nik.

Kép let sze rû en ki fe jez ve:

A) Pel le tá ló, bri ket tá ló ese té ben 
An Hn

Pn

´

´
>å

6000
0 8

1

,

ahol:
An – az adott kul tú rá val te le pí tett te rü let nagy sá ga (ha)
Hn – az 1. szá mú mel lék let alap ján az adott kul tú ra hek tá ron kén ti éves ho za ma (t/év/ha)
P – a be ren de zés tel je sít mé nye (t/h)

B) Tü ze lõ be ren de zés ese té ben 
An Hn

Pn

´ ´

´ ´

>å
12

0 0036 2000

0 8
1

h
,

,

ahol:
An – az adott kul tú rá val te le pí tett te rü let nagy sá ga (ha)
Hn – az 1. szá mú mel lék let alap ján az adott kul tú ra hek tá ron kén ti éves ho za ma (t/év/ha)
P – a be ren de zés tel je sít mé nye (kW)

h – a tü ze lõ be ren de zés ha tás fo ka

3. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Szál lí tá si tá vol ság ener gia mér le ge a hely ben tör té nõ fel -
hasz nál ha tó ság alap ján” és a „Tér sé gi fenn tart ha tó ság” szem pont ese tén a te rü le tek kel sú lyo zott át lag ké pe zi a szá mí tás
alap ját. Kép let sze rû en ki fe jez ve:

An s

összes terület
n

n

´
å

1

 = át la gos tá vol ság (km)

ahol:
An – az adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
sn – az adott te rü let ér té ke lé si szem pont sze rin ti tá vol sá ga (km)
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga

7450 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/100. szám



Adott tá vol sá gon be lül tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a tá ro lá si, fel hasz ná lá si, to vább fel dol go zá si hely re tör té nõ
szál lí tás.

4. Az 5 MW alat ti be ren de zés ben tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a pel let, bri kett fel dol go zás ra tör té nõ sa ját
 továbbfeldolgozás, ér té ke sí tés is.

5. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Te le pí té si he lye” meg ha tá ro zott szem pont ese tén ak kor
 vehetõ figye lembe a pont szám, ha a fel té te lek fenn áll nak a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek mi ni mum 80%-án.

Kép let sze rû en ki fe jez ve:
An

összes területn

>å 0 8
1

,

ahol:
An – az ér té ke lé si szem pont nak meg fe le lõ adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga

6. A mun ka nél kü li sé gi ráta, il let ve a me zõ gaz da sá gi fog lal koz ta tot tak ará nyá nak meg ha tá ro zá sa a tá mo ga tá si idõ -
szak meg kez dé sé nek idõ pont ja elõtt a KSH ál tal hi va ta lo san köz zé tett sta tisz ti kai adat alap ján tör té nik.

7. Ha a te le pí tés sel érin tett te rü let sze rin ti te le pü lé sen, il let ve az ügy fél lak he lyén, szék he lyén nincs ci gány kisebb -
ségi ön kor mány zat, ak kor az or szá gos, vagy a te le pü lés hez leg kö ze leb bi ci gány ön kor mány zat nyi lat ko za ta alap ján ér té -
kel he tõ a szem pont.
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